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Clique e saiba mais

•	 Centrais	sindiCais	organizam	ato	naCional	no	dia	16	de	agosto
•	 CCJ	aprova	proposta	que	limita	gastos	públiCos	por	20	anos
•	 rotina	de	violênCia	no	rio	arranha	a	bolha	olímpiCa
•	 administrativos	da	agu	promovem	dia	de	paralisação	Contra	veto	de	Carreira	espeCífiCa

Brasil grita Fora Temer. Senadores se fazem de surdos.
Ontem, em todo o país, 

trabalhadores, estudantes, 
militantes, minorias diversas, 
enfim, cidadãos gritaram Fora 
Temer. Os atos, organizados 
pelas centrais sindicais como 
a CUT e pelos movimentos 
de resistência, como a Frente 
Brasil Popular, deixaram claro, 
mais uma vez, que a palavra 
Impeachment está sendo usada 
para encobrir um enorme golpe 
de estado.

Fato reconhecido em várias 
esferas, inclusive internacionais, 
mostram que a presidente Dilma 
não cometeu nenhum ato que 
merecesse seu afastamento de tal 
forma. Não estamos defendendo 
Dilma ou a qualidade do seu 
governo. Estamos alertando que 
o Brasil passa por um golpe, que 
em pouco tempo já mostrou 
que o primeiro atingido será o 
trabalhador.

Em pouco tempo de 
desgoverno, o interino Temer 
apresentou um pacote de 
maldades que entre outras 
coisas propõe a restrição do 
serviço público em todo o Brasil, 
congelamento de salários e 
promoção do estado mínimo.

A censura também começou 

a ser implantada no país. Basta 
ver como o interino tem tratado 
os cartazes de “Fora Temer” 
nos eventos esportivos das 
Olimpíadas. Qual será o próximo 
passo? Prender quem está 
insatisfeito? Calar a imprensa 
alternativa?

Por tudo isso 
continuaremos 
gritando 
Fora Temer. 
Ainda que os 
senadores 
se façam de 
surdos, como 
fizeram ontem, 
aprovando por 
59 votos a 21, a 

denúncia contra Dilma e dando 
seguimento ao processo do 
golpe ou como eles chamam, do 
Impeachment

A luta precisa continuar. Fora 
Temer tem que ser a palavra de 
ordem até o último dia deste 
golpista na cadeira de presidente.
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sintsef/Ce	Junta	seu	grito	ao	fora	temer
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